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Referat af bestyrelsesmøde den 22.01.2019 kl. 19.30 hos Morten Christensen, LV58 

  
Deltagere:  Pawel Bak LV9 (PB) 

  Morten Christensen LV58 (MC) 
Anna Seidelin MP109 (AS) 
Poul Erik Rønø HV206 (PER)  
  

Afbud fra:   Kirsten Ølgaard MP63 (KØ) 
Kristian Michel Thorsen HV157 (KMT) 

  Sara Watt LV44 (SW) 
 
 

1. Valg af referent 
PER påtog sig rollen som referent fra mødet. 
 

2. Godkendelse af sidste referat 
KMT’s referat fra forrige bestyrelsesmøde den 14.08.2018 blev godkendt. 
 

3. Økonomi 
PER udleverede et foreløbigt driftsregnskab for 2018. Det udviser et overskud på godt 15.000, 
mod budgetteret 9.000. Formuen er på ca. 270.000. 
Alle kontingenter er betalt for 2018. Der er udstedt 24 rykkergebyrer, hvilket er lidt mindre end 
sidste år. Det har haft sin virkning, at der både er uddelt en skriftlig kontingentopkrævning og 
en reminder pr. mail. 80 har betalt med MobilePay. Den kommende kasserer (KØ) opfordres til 
at anskaffe et separat nummer for MobilePay. PB har muligvis allerede ét, der kan anvendes. 
 

4. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde 
4.1 Hjertestarter 
Oplægget på generalforsamlingen vil være, at MC viser på et kort, hvor der er placeret 
hjertestartere. Bestyrelsens holdning er, at vi er dækket meget godt ind med de eksisterende i 
området. 

 
4.2 Det grønne hjørne 
Sær-reglen omkring beslutning af fældning af hjørnetræer er blevet sløjfet af kommunen. Vi 
følger dermed samme regler som resten af Furesø kommune. 
Kommunen har fældet en del syge ahorntræer på de store veje og plantet tyrkisk hassel i stedet. 
Der er jordfræset og plantet nogle pænt store træer. 
 
4.3 Højeloft Vænge skilte - Legende Børn og Nabohjælp 
KMT har skrevet en informativ beskrivelse på grundejerforeningens hjemmeside. 

 
5. Byggeri – udestuer 

MP113 havde søgt om dispensation til en havestue. PB havde givet det en nedadvendt tommel-
finger, men kommunen har sagt OK. 
Generelt er bestyrelsens holdning, at regler og servitutter skal holdes, men at vi ikke vil genere 
medlemmerne unødigt. 
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6. Generalforsamling 
Dato for generalforsamling 2019 er fastlagt til torsdag den 07.03.2019. Der er reserveret 
lokaler i kirken. 
 
På valg er PER, AS, KMT og PB. PER ønsker ikke at fortsætte som kasserer, KØ tager over. 
 
MC beder KMT om hurtigst muligt at udsende reminder om, at forslag til generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest 1. februar. 
 
MC udsender udkast til formandens beretning til bestyrelsen for supplering/kommentering. 
 
MC spørger i LV46, om der er nogen, der har lyst til at deltage i bestyrelsen, og taler med KMT 
om at fortsætte. 
 
PB opfordrer SW til at fortsætte som suppleant.  
 

7. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 08.04.2019 hos AS i MP109. 
 
 
 

22.01.2019/ Poul Erik Rønø 


